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APSTIPRINU_________________ 
Aleksandrovas internātpamatskolas 

                                                     direktore     A. Malinovska 
      2019.gada___._________________ 

 
Bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām 

 Latgales BOCCIA 2019  turnīrs 
NOLIKUMS 

Mērķis : 
ü Noskaidrot  Latgales novada uzvarētājus katrā grupā 
ü Popularizēt BOCCIA spēli  starp bērniem un jauniešiem ar invaliditāti. 
ü Paaugstināt bērnu un jauniešu ar attīstības problēmām pašapziņu, radīt interesi     

piedalīties    fiziskajās aktivitātēs.  
 
Laiks un vieta : 

Latgales novada BOCCIA turnīrs notiks 2019.gada 20.februārī  plkst. 11.00   
Alksandrovas internātpamatskolā, Aleksandrovas ciems, Konstantinovas pag., Dagdas novads 
LV5680 
Organizatori : 
Latgales novada turnīru organizē Aleksandrovas internātpamatskola, sadarbībā ar Latvijas  
Bērnu un jauniešu invalīdu sporta  federāciju. 
Dalībnieki :  

1.grupa – bērni 8 – 15 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez              
intelektuālās    attīstības traucējumiem; 

 2.grupa – jaunieši 16 – 25 gadu vecumam ar dažādiem kustību traucējumiem bez     
      intelektuālās attīstības traucējumiem;  
 3. grupa – bērni un jaunieši līdz 18 gadiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem; 
 
           Visās grupās dalībnieki spēlē sēžot uz krēsla vai ratiņkrēslā.              
     Programma : 
10.00 – 10.30 –  ierašanās, reģistrācija, izloze. 
10.30 – 10.45 –  tējas galds. 
11.00 – 11.20 – sacensību atklāšana 
11.20 – 13.00 – sacensības( 2 laukumos vienlaicīgi) 
13.00 - 13.30 –   pusdienas 
13.30 - 14.00  -  apbalvošana, fotografēšanās  
14.00 -              došanās mājup 
Noteikumi: 
1. Spēles laikā laukumā atrodas tikai sportisti, tiesneši un tiesneša palīgi. Pārējiem atrasties uz 
laukuma ir aizliegts. Ja noteikumu neievēros, komandu diskvalificēs. 

2. Komandā 3 spēlētāji un 1 rezervists. Spēlētāju maiņu drīkst veikt vienu reizi spēles laikā 
izspēļu starplaikos. 

3. Startēt drīkst tikai sporta tērpos un apavos. Komandai jābūt vienādā formā. 



 

 
 

 
4. Ja no vienas iestādes,piem.1.grupā startē  divas komandas, lūdzu pieteikumā norādīt    grupas 
nosaukumu! 
 
Vērtēšana un apbalvošana 
 Komandu vērtēšana notiek atsevišķi katrā grupā. 

1.vietas ieguvēji katrā grupā saņems medaļas un diplomus. 2. - 3. vietas ieguvēji saņems 
dāvanas un diplomus; pārējie dalībnieki saņems veicināšanas balvas. 1.vietas ieguvēji  
piedalīsies  Latvijas BOCCIA sacensībās 2.martā  
Pieteikumi un pārējā informācija: 

Pieteikumi(sk. pielikums Nr.1) jānosūta līdz 2019.g. 8.februārim, e – pasts: aleksandrova-
skola@inbox.lv norādot komandas sastāvu katrā  grupā (dalībnieka vārds, uzvārds, vecums), 
norādot pavadošās personas vārdu un uzvārdu. 
 (oriģinālus pieteikumus jāiesniedz sacensību dienā reģistrācijas laikā) 

Adrese : Aleksandrovas internātpamatskola, Aleksandrovas c., Konstantinovas pag., Dagdas 
novads LV – 5680 
Tālrunis 65621024, 26255167 
                                                                                                              Vjačeslavs Vērdiņš 
  



 Pielikums Nr.1            

 
 
           
PIETEIKUMS Latgales BOCCIA 2019. čempionāts 
 
  
Izglītības iestāde  …………… 
Grupas nosaukums  ……………………  
N.pk. Vārds,uzvārds    Gadi              
1.   
2.   
3.   
4. Rezervists(e) 

 
 

 
Grupas  Nr. 2. 
N.pk. Vārds,uzvārds    Gadi               
1.   
2.   
3.   
4. Rezervists(e) 

 
 

 
Grupas  Nr. 3 
 
N.pk. Vārds,uzvārds    Gadi               
1.   
2.   
3.   
4.   
 
 
Atb.persona                        
 

 

 


